Pöytäkirja

Helsinki, Hotelli Presidentti 21.4.2017

Aika 18.55-19.45
Paikalla:
Hoffrén Arttu
Huttu Iikka
Inkamo Silja
Keränen Karla
Mikkonen Roosa
Pesonen Petri
Romppainen Enni
Räsänen Matti
Tikkanen Tia-Maria
Vattula Jani
Väisänen Justiina
1§ Puheenjohtaja aloittaa kokouksen klo. 18.55

2§ Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Puheenjohtaja ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi T-M.T ja A.H
Nuorisovaltuusto hyväksyi pöytäkirjan tarkastajiksi Tia-Maria Tikkasen ja Arttu Hoffrénin.

4§ Puheenjohtaja ehdotti sloganiksi “Maailma on tehty meitä varten, MaNu on tehty nuoria varten.”
Nuorisovaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

5§ Aloitteet/kannanotot
Roosa Mikkonen ja Justiina Väisänen kokoaa kannanoton julkisesta liikenteestä ja Silja
Inkamo nuorten kuulemisesta. Päätettiin, että kannanottojen oltava valmiina huhtikuun
loppuun mennessä ja lähettää jokaiselle luettavaksi.
Lehtikirjoitukset seuraaviin lehtiin: kainuun sanomat, kotikajaani, ylä-kainuu, kuhmolainen,
sotkamolehti ja kaleva

6§ Puheenjohtaja ehdotti, että pidetään videoneuvottelu 3.5 klo. 16.00- x
Nuorisovaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

7§ Puheenjohtaja esittelee Nuva ry:n järjestämän huipputapaamisen ja kysyy ketkä ovat innokkaita
lähtemään 22.5 huipputapaamiseen.
MaNusta mukaan lähdössä ovat: Justiina Väisänen, Petri Pesonen, Karla Keränen, Tia-Maria
Tikkanen
Ehdotettiin, että matkajärjestelyt olisivat samat kuin viime vuonnakin (tarkistetaan edellisen
vuoden kustannukset).

8§ Puheenjohtaja esittelee Keski-Suomen hankkeen ja siihen mukaan lähtemisen sekä osallistumismaksun
joka on noin. 2000-3000€
Käytiin keskustelua asiasta. Puheeksi tuli MaNun budjetti, onko meillä varaa lähteä mukaan
ja onko hanke sen rahan arvoinen.
Päätettiin, että jos osallistumismaksun hinnaksi tulee yli 2000€ niin MaNu ei lähde mukaan
liian suuren maksun vuoksi. Selvitetään, mitä saadaan, paljon maksaa ja mitä saadaan
vastineeksi. Asia tulee hoitaa mahdollisimman pian.

9§ Puheenjohtaja esittelee työpaja ja maakuntaohjelman, jonne tulisi kaikki NuVat. Ajankohtana olisi syksy.
Päätettiin, että järjestetään syksyllä. Silja haastattelee Miikkaa asiasta ja kertoo meille
myöhemmin videoneuvottelussa asiasta.

10§ Puheenjohtaja ehdottaa syksyn nuorisofoorumin paikaksi Joutenlampea tai Rytilahtea. Puheenjohtaja
ehdottaa aiheeksi maakuntauudistus, asioiden hoito ja maakuntavaalit.
Käytiin keskustelua asiasta. Ehdotettiin, että olisi pisteitä missä porukka saisi omalla ajallaan
kierrellä. Paikalle halutaan edustus henkilöitä puhumaan. Ehdotettiin, että paikalle tulisi
nuoriso puolueen edustajia.
Kutsut lähetettävä henkilöille hyvissä ajoin yhtä aikaa. Kutsu lähetetään suoraan puolueelle,
edustajien määrä rajallinen.
Ajankohdaksi ehdotettiin marraskuuta.
11§ Muut asiat
Päätettiin, että kokouspalkkioita Helsingin reissusta ei makseta.
Ehdotettiin, että NuVa ry:n jäsenyysmaksun maksettaisiin kaikille edustajille MaNun
budjetista. Päätettiin, että seuraavan kauden aloittavat (tammikuu 2018) saavat jäsenyyden
manun tarjoamana, mutta ei tänä kautena.
Keskusteltiin Kajaanin nuva:n kesätyösetelikiintiö -aloitteesta ja päätettiin olla mukana
tukemassa Kajaanin Nuvaa.

12§ Puheenjohtaja päättää kokouksen klo. 19.45.

